Verhard oppervlak
Fietsstraat, rood asfalt
Klinkerverharding, keperverband (hergebruik)
Parkeren op klinkers, elleboogverband (hergebruik)
- Monumentale grenspaal
benadrukken

3

- Plaatsen van bord met
toelichting op functie van het
object

Parkeren op grasbetontegel, of gridplaat

15

D

Rood asfalt, fietspad
D’

Wandelpad asfalt met afstrooilaag
Tegelpad
Halfverharding

C

- Benadrukken vissteiger en
zitmogelijkheid
- Toevoegen van comfortabele
zitgelegenheid en trapjes om het
water te betreden en verlaten

14
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Onverhard oppervlak

- Muurtje bekleden met kunst van
diersoorten die in de polder
voorkomen

C’

Openbaar groen
Watergang
Glooiende maaiveldinrichting, eventueel
met waterbergingscapaciteit

Groen elementen
Nieuwe boom

- Onderzoeken van mogelijkheden
voor verbetering van beleving
vissteiger
- Toevoegen van comfortabele
zitgelegenheid

Bestaande boom

13

Nieuwe knotboom
Bestaande knotboom
Riet
- Haalbaarheid plaatsing van
knotbomen aan de westkant van
de weg wordt onderzocht i.v.m.
ondergrondse kabels & leidingen

Schuilplaats voor insecten, lage kruidenbegroeiing

12

Kruiden en planten, diverse soorten
Haagbeuk/Veldesdoorn bij erfafscheiding

- Parkeerplaatsen op hergebruikte
klinkers
- Omsloten met middelhoge haag
of heesterbegroeiing om auto’s
gedeeltelijk aan het zicht te
onttrekken
- Groene entree richting de
Spaarndamse weg

Wegvak zuid

- Significante entree naar
Hekslootpolder maken, conform
de stijl van bestaande entrees
richting de Hekslootpolder

1

- Fietsstraat met 60km/u
inrichting. Rood asfalt en
rammelstrook langs de berm
- Eenrichtingsverkeer in zuidelijke
richting

B

- Toevoegen van extra
fietsparkeerplekken

Boomstammen in berm voor versterking ecologische
waarde en tegengaan van illegaal parkeren

11

2

B’

- Plaatsen van boomstammen in
de berm
- Tegengaan van illegaal parkeren
- Toevoegen van schuilplekken en
ruige hoekjes voor insecten

3

- Fietsstraat met 30km/u
inrichting. Rood asfalt en
middenstrook
- Tweerichting verkeer

Overige elementen

4

A

101
103

Fietsparkeerplekken

105
- Toevoegen van extra
boomsoorten voor verbetering
biodiversiteit en beter bestand
tegen boomziektes

107

- Plaatsing in clusters en solitairen
voor optimalisatie verblijfskwaliteit
en verbetering van menselijke
schaal en beschutting, elke 15
meter een boom van
1e grootte

109

A’

5

- Glooiende maaiveldinrichting,
eventueel met kleine natuurlijke
speelelementen

Zitgelegenheid met afvalbak

11
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Scopegrens
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60

119
- Haagbeuk of Veldesdoorn
met een hoogte van ~1 meter
bij erfafscheidingen

121

123

- Duidelijke overgang tussen
openbaar-privé

125

127

131

129

7

Drempelplateau

133

- Verkeersveilige komovergang
- Verkeersdrempel als
snelheidsremmende maatregel in
de bocht

- Slingerend wandelpad door
grote beplantingsvakken

- Mix van kruiden in
graslandschap

- Organisch gevormde
plantvakken en glooiende
maaiveldinrichting

- Grote mate van biodiversiteit
met insect- en bij-vriendelijke
beplanting

8

Inritconstructie

- Versmalling bij overgang van 30
naar 60 km/u and zuidkant van de
weg

10

- kruiden hebben een hoogte van
~0,5 meter

9
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